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1000 tak for sidst til alle som deltog ved årets generalforsamling
og forårstræf. Igen var det en fornøjelse og det var meget inspirerende at høre
Eskil’s foredrag – der er altså ”krummer” i den mand. Mit eneste hjertesuk skyldes
flere som tilmelder sig generalforsamling og årsmøde, dukker op for så at meddele,
at de ikke deltager ved middagen om aftenen. Middagen er en forholdsvis tung
post og Olympisk Klub betaler for middagen, så det ville være rart at få besked
i god tid inden, så vi ikke skal betale for noget, vi ikke gør brug af. Men det har
vi også lært af i bestyrelsen, så vi kan tage vores forholdsregler til næste gang.
FØRST OG FREMMEST

JUBILÆUM

O L Y M P I S K

K L U B

D A N M A R K

22.-23. NOVEMBER 2014 I ESBJERG

FOR ALLE MEDLEMMER AF OLYMPISK KLUB DANMARK

Program

Så har vi fået 2 nye spændende medlemmer i bestyrelsen. Selvom det altid er med
vemod at sige farvel til de gode gamle, er det også rigtig dejligt med ny energi,
nye ideer og nyt engagement. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Keld og
Lene, så velkommen til jer.

LØRDAG D. 22. NOVEMBER: ANKOMST

Så bragte Morten Schramm Rodwitt følgende oplæg på facebook:
”European Games 2015: Europæisk Olympisk Komité smider 2,5 mio EURO (ca DKK
19 mio) i en pulje til deling mellem alle medaljevinderne. Hensigten er at lokke de
bedste atleter til EG 2015. Vi kender ikke fordelingen mellem guld, sølv og bronze
og hold/individuelle medaljer endnu. Er det et olympisk skråplan? Kom gerne med
kommentarer...”
Måske medlemmer af Olympisk Klub også har en holdning til dette…

v/Formand Avijaja Lund Järund

10.00-11.30

Indskrivning - Indkvartering på Danhostel, Gl. Vardevej, 6700 Esbjerg

11.45

Afhentning af deltagere i bus fra Danhostel

12.00

Frokost på Rådhuset. Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup er vært.

CA. 13.15

Afgang fra Rådhuset til rundvisning på Esbjerg havn. Havnedirektør
Ole Ingrisch og Johnny Søtrup er guider

CA. 14.30

Ankomst til vores sponsor, SE´s nye domicil. Velkomst og rundvisning
ved direktør Niels Duedahl - Derefter bustransport til Danhostel.

18.15

Afhentning v/vandrehjemmet

KL. 18.30

Gallamiddag på Kunstpavillonen - Påklædning: festlig
Diverse underholdning

SØNDAG: MORGENMAD PÅ DANHOSTEL FRA KL. 08.00
PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
TILMELDING TIL

Avijaja Lund Jaründ: avijaja.jarund@hotmail.com eller
Preben Kragelund: pkr@scanbee.dk. Tlf.: 40175585
TILMELDINGSFRIST

15. september 2014

PRIS PR. DELTAGER:

0 kr.

Evt. overnatning og fortæring fredag er for egen regning
Det anbefales, at man om muligt kører sammen til Esbjerg.
Vi glæder os til at se jer!
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deres familier. Endvidere beder vi
arrangører af idrætsaktiviteter om
at sende posters, reklamedimser,
tøj, udstyr mm. til os. Vi beder
ligeledes Chef de Mission ved de
Olympiske Lege om at samle ind.

HISTORISK ARKIV

DIF/DOK - Museum
Ved vores årsmøde fortalte Hasse
Greis Persson om udfordringerne
ved at etablere et museum for
Olympiske og idrætsmæssige minder. Ønsket om et museum, som
det i Stockholm og det i Malmø,
har været stort i mange, mange
år. Jeg har talt med Hasse om
detaljer og skrevet nogle yderligere
betragtninger.
HASSE, VI VED GODT, AT DER ER ET ØNSKE
OG HVORFOR?

Ja! Vi har omkring 5.000 genstande,
emblemer, tøj, rekvisitter, film
(hvoraf en del er overført til CD/
DVD), bøger og billeder. Senest har
Preben Søborgs arvinger overdraget
os ca. 50.000 billeder, som han
har taget gennem mange år som
fotograf hos DIF. Indsamlingen af
Olympianeres genstande blev startet
af Preben Kristensen for mange år
siden, og samlingen opbevares i
kælderen i Idrættens Hus.
Og hvad er så ønsket? At få det
vist frem for alle, både Olympianere, idrætsfolk og hele den
danske befolkning, det skal ikke
være gemt af vejen. Og hvorfor?
Alle skal vide, at atleter har givet

alt, hvad de rummer for at opnå –
Citius – Altius – Fortius. Og for at
atleterne skulle nå det, så har de
både spændt sig selv til det yderste
og de har benyttet ’genstande’ til
at øge ydelsen til det ypperste. Det
er mange af disse ’genstande’ og
historierne om atleterne, vi gerne vil
vise frem til inspiration for atleter,
motionister – hele Danmarks befolkning. Inspiration er nøgleordet.
HASSE, HVORDAN FÅR MAN STYR PÅ SÅ
MANGE GENSTANDE, DER FREMTVINGER
SÅ MANGE MINDER?

Preben har udført et meget stort
arbejde. Nu er Per Leon Jørgensen
og jeg kommet med på opgaverne,
hvilket er uhyre spændende. For
at få styr på det har vi kontaktet
Museumsforeningen (ja, der findes
en sådan) og dens formand. Vi har
fået et juridisk grundlag på plads,
og for kort tid siden er vi optaget
i foreningen. De har midler til at
hjælpe os, Per og jeg har været på
2 dages kursus i netop genstandshåndtering, heri også registrering
af dem, som er en kæmpe opgave.
Vi håber på, at nogle Olympianere
vil hjælpe til.

HASSE, EKSISTERER DET KUN I KÆLDEREN
I IDRÆTTENS HUS, ELLER HVOR?

Nej! Vi har hjulpet flere specialforbund med at udstille netop deres
historie. Ved jubilæer og udstillinger
har vi udlånt genstande og billeder.
Blandt andre Faldskærmsforbundet,
Sejlsport, DBU til deres 125 års
jubilæum i 2015 og – helt specielt
– SAS udstillingen i Københavns
Lufthavn i forbindelse med OL
2012 i London. Det, der gødede
interessen stærkest, var udstillingen i Kongressalen i Idrættens
Hus i 2012 ved Preben Kristensen
75 års fødselsdag, hvor det blev
vist, hvor stor en kulturskat, DIF/
DOK råder over.
HASSE, HAR VI TILSTRÆKKELIGT I ARKIVET?

Jamen dog, du har jo selv peget på
den voldsomme udvikling i rekvisitter i et par artikler i Olympen, så
du kender svaret: Nej! Vi ønsker
at have alle tiders genstande, så
vi kan vise udviklingen gennem
tiden. Derfor opfordrer vi alle til
at testamentere deres Olympiske
genstande til arkivet, og vi mener
ALT. Det budskab må vi finde en
måde at få overbragt til atleter og

HASSE, KAN DER GØRES MERE END BLOT
AT INDSAMLE OG VISE FREM?

Ja, oplagt. Hver genstand har sin
historie, sin baggrund og den vil
vi gerne fortælle videre. Så, kære
Olympianere, send os dine ting

og skriv historien i levende live,
du vil gøre dine venner og vore
efterkommere i idrætten en stor
glæde. Vi skal forstå at forvalte
arven. I fremtiden må vi også se på
nye måder at vise dem frem på, et
Idrætshistorisk arkiv på Internettet
med billeder og historier, det vil
blive værdsat.

KONTAKT:
Ring til Hasse 20 84 35 36 eller
mail hasse.persson@olympian.org,
så aftaler vi nærmere.

Ved årsmødet opfordrede du alle
til at give en hjælpende hånd i
ny og næ.

ÅRSBERETNING 2013
2013 var i forhold til 2012 et noget
roligere år, da der ikke var noget
sommer OL på programmet. I stedet
har vi brugt en del tid på at blive
endnu skarpere på opgaverne i bestyrelsen. Vores flotte hjemmeside
opdateres løbende og vores Web
master har fået knækket koden til de
forskellige funktioner. Der bliver lagt
informationer ud løbende ligesom vi
også opdaterer med andre informationer om samarbejdspartnere eller
interesseområder herunder om IOC.
Vores facebook gruppe stiger støt
og vi er nu oppe på 274 medlemmer.
Der er ingen tvivl om, at det er et
vigtigt medie, når vi skal ramme

især de unge mennesker, som er
en udfordring at få til at melde
sig ind i klubben.
Generelt er medlemsstatus, at der
desværre ikke har været den store
tilslutning fra OL 2012. Holdningen
er, at folk gerne vil have noget for
pengene, så hvis de ikke bruger
klubben og dens aktiviteter, så
melder de sig ikke ind, og hvis de
er medlemmer, så melder de sig
måske hellere ud. Æresbegrebet
OL og olympianer eksisterer ikke
helt på samme måde for den yngre
generation, som den gør det hos
de ældre. Det er en opgave, vi igen
skal tage fat på i bestyrelsen, så

hvis der er nogen ideer, er de meget
velkomne.
Vi har haft adskillige gode arrangementer med stort set samme
deltagelsesniveau som hidtil, men
arrangementerne er alle karakteriseret ved at deltagerne har rigtigt
gode oplevelser. Selv havde jeg
bl.a. fornøjelsen af at være med til
CC’s golf i Tikøb. Det var virkelig en
stor fornøjelse og et hyggeligt arrangement, dejlige naturomgivelser
og hyggeligt selskab. Jeg gik i bold
med Niels Holst, og man kan kun
blive imponeret.
Fortsættes på side 10

Pas godt på de gode værdier

Oplevelser for alle

Hos Alm. Brand synes vi, at værdier er vigtige.
Både de værdier der er rigtige ting, og de ting der er vigtigere end ting.
Ring og hør hvordan vi kan passe godt på dig og dine værdier på
telefon 87 30 20 00 eller gå ind på almbrand.dk og læs mere.
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Forårstræffet indledtes med
den olympiske hymne. Formand,
Avijaja Jarund bød velkommen og
takkede alle for at møde op. Avi
bad os mindes de, i løbet af året
afdøde medlemmer, som vi kender
til: Hans Fogh, Sejlads 1960,
1964, 1968 og 1972.

vil støtte initiativer og ønsker at
initiativtagerne dribler videre.

IFØLGE DAGSORDEN:

HISTORISK OL ARKIV.

PKT. 1. VALG AF DIRIGENT.

Elo Tostenæs blev foreslået og valgt.
Elo erklærede generalforsamlingen
indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne og hermed lovlig.
PKT. 2. BESTYRELSENS BERETNING.

Beretningen er medtaget i forkortet
version i Olympen nr. 01/2014. (Hele
versionen findes i næste nummer
af Olympen).

GENERALFORSAMLING

5. april 2014 – Referat

Formanden Avi uddybede beretningen, og gjorde opmærksom på, at vi
har en række gode arrangementer
i kalenderen. Den 22. november
2014 har klubben eksisteret i 25
år, hvilket vi vil fejre med et brag.
Vi har derfor nedsat en jubilæumsgruppe med repræsentanter
fra både Sjælland og Jylland, og vi
glæder os nu til det, de finder på.
Der blev runddelt en invitation til
jubilæumsarrangement den 22.-23.
november i Esbjerg.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
Elo efterlyste gode forslag til at få
yngre olympianere med i klubben.
Hans-Erik Pedersen nævnte, at der
i 2020 atter er Olympiske Lege i
Tokyo og foreslog, at det skulle
undersøges, om der er interesse
for at rejse der ud?
Bjørn Hasløv spurgte om nogen
kendte til om japanerne ville arrangere noget for 1964-deltagerne
i Tokyo? Avi svarede, at bestyrelsen
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Avi orienterede om, at Preben Kristensens fravær skyldes alvorlig
sygdom. Avi bad Vivi Kristensen om
at overbringe vores hilsen med de
bedste ønsker for Preben.

PKT. 5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

Kontingentet ændres ikke for 2014.
For 2015 er det fortsat 300 kr. for
enkeltmedlemmer og 200 kr. for
familiemedlemmer (i alt 400 kr.
for 2 medlemmer).
PKT. 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.

Hasse Greis Persson bad om ordet
for at fortælle om det historiske
arkiv, som Preben Kristensen, Per
Leon Jørgensen og Hasse er ved at få
samlet med samtidig kategorisering
af de mere end 5000 genstande.
Fra afdøde fotograf Preben Søborg
fik arkivet overdraget mere end
50.000 billeder i 50 arkivskabe.
Hasse opfordrede OL atleter til at
testamentere alt, effekter, billeder
o.lign. med olympisk historie af
interesse til arkivet, som meget
gerne skulle blive grundlaget for
et fremtidigt Olympisk Museum.
PKT. 3. REGNSKAB OG BUDGET

Resultatopgørelse 2013 og budget
for 2014 var offentliggjort allerede
i OLYMPEN nr. 01/2014 med noter
til både opgørelse og budget.
Preben Kragelund gennemgik såvel
resultatet for 2013 som budgettet
med de kommentarer, der måtte
være ud over noterne.
Generalforsamlingen godkendte
herefter regnskabet 2013 og tog
budgettet for 2014 til efterretning.

Sarah Lauritzen og Henning Lynge
ønskede ikke genvalg.
Som nye medlemmer valgtes Keld
Nielsen, Håndbold 1984, og Lene
Andersson, Roning 1996.
PKT. 7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT.

Hans-Erik Pedersen og Jørn Lund
blev valgt.
PKT. 8. EVENTUELT.

Ib Larsen omtalte problemer med at
Jørn Lunds mailadresse er hacket,
og at vi er mange, der har fået en
mærkelig opfordring til at overføre
penge til en konto i England. PAS PÅ.
Hasse fortalte at Danske Spil fortsat
støtter os ved at trykke Tipskupon
til Årsmødet og give præmier. De
benytter selv Tipskuponen til deres
julefrokost.
Avi spurgte om der kunne være
interesse for et rejsearrangement
til La Santa Sport i 2015. Der skal
være mindst 20 deltagere. Ved
håndsoprækning bekræftedes det,
at der er interesse for det.

På spørgsmål oplystes, at der er
225 medlemmer af klubben og 274
medlemmer af Facebook gruppen.
Endvidere at der nu blandt medlemmerne er 5 trænere, der har meldt
sig ind i Olympisk Klub Danmark.

AFSLUTNING.

PKT. 4. INDKOMNE FORSLAG.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 14:05.

Der var ikke modtaget forslag fra
medlemmerne.

Deltagerne opfordredes til også at
møde ved Olympisk Klubs arrangementer, der er beskrevet i Olympen
og på klubbens hjemmeside www.
olympiskklub.dk.

Avi takkede dirigenten for indsatsen
og deltagerne for fremmøde.
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Profil: Lene Skov Andersson
NAVN: Lene
FØDT:

Skov Andersson

17. juli 1968

KLUB: Danske

Studenters Roklub (som aktiv).
I dag Lyngby Dame Roklub.

IDRÆTSGREN: Roning

(letvægtsdobbeltsculler)

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
1996 i Atlanta. Nr. 5 i letvægtsdobbeltsculler
sammen med Berit Christoffersen. Dette OL
var 100 året for de moderne OL og første gang
letvægtsroning var på OL programmet.
BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
At være i den Olympiske by sammen med verdens
bedste atleter. Se Atletik finaler live.
SVÆRESTE OPLEVELSE VED OL:
Resultatet var ikke som håbet, og det var rigtig
svært at acceptere efter total fokusering på
roningen i flere år.
ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Sølv til VM i 1995 og sølv ved VM i 1997 i
letvægtsdobbeltsculler. Verdensrekord sat på
Bagsværd sø i 1995. Vinder af worldcuppen i
1998.
ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
20-25 timer.

SPORTSLIGE STYRKER:
Jeg elsker at træne hårdt og kan ”tåle” meget
træning. Jeg kan arbejde lang tid tæt på mit
max.
SPORTSLIGE SVAGHEDER:
Ingen så vidt jeg ved ;o)
HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:
I OL året var det USA, Rumænien, Australien og
Canada.
JOB/UDDANNELSE
Uddannet sygeplejerske i 1991. Jeg har arbejdet
med salg og marketing i medicinalindustrien siden
1999. Jeg arbejder i dag som Nordisk Brand Manager
hos Sandoz.
FAMILIE
3 børn i alderen 4, 7 og 10 år.
FRITIDSINTERESSER
Mine børn. Min have. Jeg træner 2-3 gange om ugen.
Primært løb da det er ”tidsøkonomisk”. I sommer
halvåret forsøger jeg at ro hver anden weekend.
ØVRIG TILKNYTNING TIL IDRÆTSVERDENEN:
Bestyrelsesmedlem i Olympisk Klub.

ANDERSON
OLYMPEN - 02/2014
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Fortsat fra side 5

Som den eneste bar han sine køller
rundt på banen og han spillede
en flot runde, og så er han bare
så spændende at høre på, der ligger altså meget olympisk historie
i den mand.
Vi havde igen vores succes arrangement i Blåvand. Det er dejligt, at vi
kan få så mange med, herunder fra
Sjælland. Denne gang blev det også
til rigtig mange gode og spændende
oplevelser. Vi havde nogle af vores
sponsorer med under arrangementet,
hvilket var en succes. De er glade
for at være sammen med os en gang
imellem, så det er uden tvivl noget
vi skal fortsætte med, sponsorplejen
er vigtig.
Således kom de også fra Esbjerg og
var med til 6-dagesløbet. I øvrigt
havde vi som noget nyt et spise
arrangement til 6-dages løbet, der
var så noget højere egenbetaling,
men personligt synes jeg, at det
var super fint.
Ellers vil jeg igen sige at vi er åbne
for forslag og ideer til nye arrangementer og aktiviteter, men jeg
vil også understrege, at der kun er
tilskud til deltagelse i arrangementer
hvis Olympisk Klub er med som en
vært og deltager.
Mht. Olympen lever den jo sit eget liv,
som ligger rimeligt fast. Vi forsøger

at variere artiklerne, så det bliver
en god og hyggelig oplevelse at
få Olympen med posten, ligesom
vi også skal kunne profilere vores
sponsorer.
Men Olympen er en af vores tunge
økonomiske poster, og det kræver en
god arbejdsindsats, men jeg synes
at vi har fået det systematiseret
godt, og husk at relevante artikler
altid er velkomne.
2013 var også året hvor der hos
WOA blev ansat en ny direktør, Rob
Fawdon, hvilket vi har kunnet mærke
med hensyn til aktivitetsniveauet
og de initiativer, der nu er taget.
WOA har fået ny hjemmeside og
nyt logo, som blev præsenteret
ved vinter OL i Sochi. WOA har fået
forhandlet sig til et øget tilskud
fra IOC, og får nu 100.000 $ mere i
tilskud. Vi har endda fået tilsendt et
længe (flere år) efterspurgt regnskab,
så vi kan måske forvente større
synlighed og gennemsigtighed i
fremtiden. NOA’er kan nu også søge
om udviklingstilskud på 1000$ om
året, men bestyrelsen har vurderet at de modkrav der er fra WOA’s
side, i høj grad overstiger det vi
økonomisk kan få ud af det. Bl.a. er
det som krav at vi skal organisere
et ”benefit to society” – project,
og have en målsætning for 100%
medlemskab af Olympianere. Vi er

jo ikke rigtig der i vores forening,
dertil skal siges at der er endog
meget stor forskel på, hvordan de
enkelte NOA’er er organiseret, støttet økonomisk, administrativt m.v.
Jeg har så alligevel været i dialog
med WOA om vores forestående 25
års jubilæum, og måske der skal en
profil af Olympisk Klub Danmark på
WOA’s hjemmeside.
Samarbejdet med DIF/DOK kører
stille og roligt, der er ikke så meget
nyt under solen. Der har jo været
vinter OL, fantastisk at følge med
i, selvom det havde været dejligt
med medaljer til DK.
Endeligt er det jo året, hvor OKD
bliver 25 år, og planlægningen er
i fuld sving. Jørn Lund og hustru
og Preben Kragelund arbejder på
højtryk og programmet er ved at være
på plads, så jeg kan kun opfordre
til allerede nu at sætte kryds i
kalenderen den 22. november, det
bliver en fest!!
Så vil jeg slutte af med at takke DIF/
DOK og TD for tilskud, ligesom vores
sponsorer selvfølgelig skal have en
stor tak. Også stor tak til alle dem
der giver en ekstra hånd med, når
det kræves, det er fantastisk hjælp
for bestyrelsen og meget værdsat.

K U L T U R U D F L U G T

FR EDENSBORG SLOT SPA R K
VORES SEKRETÆR, CARL CHRISTIAN LASSEN – CC, HAR TILBUDT
AT VISE OKD MEDLEMMER RUNDT I PARKEN.

Parken blev grundlagt i 1720, etableret indtil 1760, forfaldt gennem mange år, bragt
tilbage til den tids ideal af Dronningen fra 1972. Men efterhånden blev træerne ved
Brede Allé gamle og faldt. I september 2013 blev den ’gendigtede’ og renoverede
slotspark indviet. Monumenter og statuer er genhuggede, næsten 400 nye træer
plantet og meget mere. Nordmandsdalens blev genindviet i 1998, her findes 72
statuer af folk fra de mange bygder langs kysten og fra Færøerne og Island. Turen
bringer os også til Reformationens konsekvenser, den russiske tsars ophold, tøjvask
i Esrum Sø mm.
Tag toget til Fredensborg Station så I ankommer KL. 13:39 FREDAG DEN 15. AUGUST.
Derfra spadserer vi gennem byen til Fredensborg Slot og rundt i Slotsparken.
KL. 16:39 AFGÅR TOGET RETUR. Tilmelding skal ske til CC på SMS TELEFON NR. 21756828.

608.139 kr. til

VI HAR METTE MELGAARD PÅ HOLDET…

i Syd- og Sønderjylland
SE Touren et tre dages etape cykelløb med to formål:
• at samle penge ind til Red Barnet i
Syd- og Sønderjylland
• at sætte fokus på den smukke og
attraktive sønderjyske region

10

Både på håndboldbanen og på advokatkontoret er det sådan, at store resultater aldrig
nås uden benhårdt arbejde. Det er afgørende, at man har blik for at læse sin modstander, og man når altid længst, hvis man kender reglerne og spiller efter dem.
Måske er det ikke tilfældigt, at Mette valgte at blive jurist efter sin håndboldkarriere…

I de to år løbet har eksisteret , har vi
gennem Red Barnet sikret oplevelser til regionens udsatte børn for
1.131.318 kr.

På www.dahllaw.dk kan du se meget mere om Mette og hendes 200
holdkammerater hos DAHL Advokatfirma.

Læs mere på: setouren.dk

Dokken 10 | 6700 Esbjerg | Tlf. 88 91 90 00
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OL-DELTAGELSE, PLACERING:
1984 Los Angeles, nr. 4
BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Det er svært at udvælge en enkelt oplevelse. Der
var dog en oplevelse som jeg aldrig glemmer.
En dag sad jeg og spiste frokost ved siden af en
afrikaner. Vi snakkede sammen og fortalte om vores
idræt samt dagligdag hjemme. Han var utrolig glad
for sin deltagelse i OL, da det betød at han fik lov
til at bo i egen lejlighed, sammen med sin kæreste.
Ellers skulle de, som traditionerne typisk krævede,
bo hos hans familie. Og ikke uvæsentlig - han fik
også lov til at gifte sig. Han så frem til at yde sit
aller bedste, men vurderede at han ingen chance
havde for at kvalificerer sig til finalerunderne (han
var løber). Men uanset OL resultatet havde han
vundet på livets lange bane!
SVÆRESTE OL OPLEVELSE:
Terror situationen i München 1972. Min storesøster
Winnie deltog som svømmer. Jeg var i skolen og
blev hentet af skoleinspektøren der bad mig om at
gå direkte hjem uden en nærmere forklaring anden
end, at der var sket “noget” i München. Der gik
lang tid før vi i familien fik oplyst at den danske
trup ikke var direkte involveret.
ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Den samlede turnering under OL 1984.
ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE SOM AKTIV
ELITEIDRÆTSUDØVER:
Det varierede en del gennem årene. Det sidste år
jeg var aktiv spillede jeg i Norge hvor vi trænede
10-12 timer samt spillede to kampe om ugen. Efter
den sæson stoppede jeg som aktiv (tog bogstaveligt talt mine håndboldsko af efter sidste kamp og
lod dem blive inde på banen) og trappede ikke ned,
men gik direkte over i trænergerningen.
SPORTSLIGE STYRKER:
Hurtighed, teknik, spilforståelse og psyke.
SPORTSLIGE SVAGHEDER:
Knæ - drillede lidt i slutningen af karrieren.

Profil: Keld Nielsen
NAVN: Keld

Nielsen
12. december 1957
IDRÆTSGREN: Primært håndbold
FØDT:

KLUB: Frederiksberg

Boldklub
Svømning i Poloklubben af 1908
Håndbold i SAGA
Kristiansand Idræts Forening

JOB/UDDANNELSE:
HF, Universitet - matematik og datalogi, Købmandsskolen.
Erhvervskarriere indenfor IT, ledelse- og organisations- udvikling i internationale IT- og produktionsvirksomheder og danske fagforeninger.
Egen virksomhed: rådgivning og projekthåndtering
indenfor ledelse- og organisations- udvikling samt
coaching for erhvervs- og idræts- ledere
Har sideløbende med erhvervskarrieren arbejdet med
udviklingen af TV-produktion af håndbold samt deltaget
som taktisk producer af håndboldkampene under OL
2000 (Sydney), 2004 (Athen) og 2008 (Bejing).
Arbejder i dag med produktion af video/film i eget
selskab indenfor: firma image, talent udvikling, dokumentargenren, seminarfilm, undervisnings materiale,
musikvideo og kunstfilm.
Har et kunstgalleri på Frederiksberg, København.
FAMILIE:
Deler livet med Pernille. 3 voksne børn.
FRITIDSINTERESSER:
Rejse, male, lave dokumentarfilm, Puccini operaer,
moderne ballet, film af Akira Kurosawa, russisk kunst
fra 1920’erne…
ØVRIG TILKNYTNING TIL IDRÆTSVERDENEN:
Er tilknyttet Team Copenhagen som er en selvejende
fond under Københavns kommune, som har til formål
at udvikle de rette vilkår, der kan gøre København
til den bedste by i Norden at dyrke eliteidræt i.
Dette skal blandt andet ske igennem et langsigtet
samarbejde mellem eliteidrætten, erhvervslivet og
Københavns kommune.
Laver videoundervisningsmateriale til bl.a. Dansk
Håndbold Forbund.
HVAD VED VI IKKE OM DIG:
xBlev som 17 årig ynglingespiller rykket op på seniorholdet i SAGA og spillede min første sæson i
øverste liga. Meldte afbud med to dages varsel til
turneringens sidste kamp, da jeg tog til Paris for at
se en malerudstilling!

HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:
Havde ingen “værste konkurrenter”. Men det var
dengang spændende at spille mod Jugoslavien, da
de havde et ekstraordinær udviklet sans for boldspil.
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Olympisk Klub Danmarks
bestyrelse 2014
Formand
Avijaja Lund Jaründ
avijaja.jarund@hotmail.com
Valgår: 2015

OLYMPEN
Juli 2014

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Emil Hansen
jemilh@hotmail.com
Valgår: 2015

Redaktion:
Avijaja Lund Jaründ

Udgives af:
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- for tidligere OL deltagere
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Fotos:
Hvor andet ikke er anført er
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Bestyrelsesmedlem
Susanne Ward
susanne.ward470@gmail.com
Valgår: 2014

Kasserer
Preben Kragelund
pkr@scanbee.dk
Valgår: 2014

Bestyrelsesmedlem
Lene Skov Andersson
leneskovandersson@gmail.com
Valgår: 2015

Sekretær
Carl Christian Lassen
cc.lassen@webspeed.dk
Valgår: 2015

Bestyrelsesmedlem
Michael Durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2015

Indlæg sendes til:
Avijaja Lund Jaründ
avijaja.jarund@hotmail.com

Synspunkterne i artiklerne
dækker ikke nødvendigvis
klubbens opfattelse, men
bringes på forfatterens eget
ansvar.

Oplag:
500 stk.

Næstformand
Keld Nielsen
keldnielsen@hotmail.com
Valgår: 2015

Tryk:
Hellbrandt Trykcenter

Deadline for næste nr.:
15. september 2014

Vi ønsker tillykke
Maj 2014
10. maj
12. maj
14. maj

Gunnar Asmussen
Anders C. Golding
Pernille Blume

Cykling
Skydning
Svømning

70 år
30 år
20 år

Juni 2014
2. juni		
9. juni		

Poul R. Høj Jensen
Sejlsport
Pernille Holst Larsen Håndbold

70 år
30 år

Juli 2014
10. juli
31. juli

Jens Andersen
Cykling
Preben Steen Jensen Kajak

70 år
70 år

August 2014
7. august
7. august
11. august
22. august
26. august
31. august

Lars Kraus-Jensen
Yvonne Hansen
Hans-Wiggo Knudsen
Lars R. Vilandt
Jørn Lund
Matti Breschel

70 år
50 år
70 år
40 år
70 år
30 år

Svømning
Kajak
Kajak
Curling
Cykling
Cykling

Bacher

SINCE 1897

Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup - Tlf.: 32 50 52 00
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HOLD DIG OPDATERET OM KOMMENDE ARRANGEMENTER ELLER
PÅ WWW.OLYMPISKKLUB.DK

Kommende arrangementer
6. AUGUST 2014

Copenhagen Athletic Games
15. AUGUST 2014

Kulturudflugt Fredensborg Slotspark
20. SEPTEMBER 2014

MTB Hot Cup Finale Tisvilde Hegn
22. NOVEMBER 2014

OKD 25 års jubilæum
Hold også øje med vores hjemmeside og Facebook hvor der
er løbende opdateringer på arrangementerne.

OLYMPISK KLUB DANMARK
Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • 2605 Brøndby
Mail: info@olympiskklub.dk • www.olympiskklub.dk
Bankkonto: Regnr.: 2232 Konto nr.: 8974620171

